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SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA 

NEBESA, PEKEL, ZEMLJA 
 

Prosil si me za tri besede in, samoumevno, za njihovo obrazložitev. Torej ti Jaz dajem te tri po vsebini 

težke besede: nebesa, pekel in zemlja. Sedaj bomo videli, kaj lahko pridobimo iz teh treh besed 

povzdigujočega in poučnega, tako za vas kakor tudi za vso človeštvo. 

Prva izmed treh besed označuje največje, tako da morate celo vi, ko jo izrečete povzdigniti svoj glas in 

bolj raztegniti glasilke, če želite izreči to besedo na način, kakor si zasluži, da se izgovori. 

Ali sploh veste, kaj izustite, ko izgovorite to besedo? Ne, tega sploh ne veste samo domnevate: kajti 

glejte. »Nebesa« so in označujejo najvišje prebivališče, tako bivališče najvišjih duhov, kakor tudi Moje 

stalno prebivališče. Nebesa so celotna vsota vseh lepot, kjer duhovi v najčistejši svetlobi, brez poželenj, 

brez napak, stremijo edino po Mojih vzvišenih osebnostnih Iastnostih in kjer živijo vsi v blaženosti, katero 

tukaj ne morete nikoli dojeti ali si jo celo predstavljati. 

Seveda so tam različne stopnje popolnosti. Da, proces izpopolnjevanja nikoli ne preneha, ker Jaz 

neprenehoma ustvarjam nekaj novega in dopuščam, da se razvijajo nova področja delovanja. 

Izhajajoče iz nebes, potujejo vse življenjske iskre iz Mene preko Mojih najvišjih Angelskih duhov k 

najnižjim slojem, kjer se iskra Mojega Jaza, oblečena v gosto materijo, le motno ali zatemnjeno svetlika. 

V nebesih, ki ležijo daleč nad vsemi lupinami planetov in materialno ustvarjenimi sončnimi sistemi, žari 

večni mir in večna ljubezen, tam vlada - iz ljubezni do Mene izvršujoč Moje ukaze in želje prvo temeljno 

vodilo vzvišenega duhovnega življenja posnemajoč Moje lastnosti - največja blaženost. 

V najvišjih nebesih, kjer vlada večna skladnost ali harmonija, obstaja tudi preprostost ponižnost in 

ljubezen do bližnjega v najvišji stopnji, katere izraz sem Jaz Sam. 

Tam sem si uredil Svoje bivališče, kakršno naj bi bilo v skladu z Mojimi mislimi in željami v celotnem 

stvarstvu in kakršno bo po preteku neštetih eonov, ko se bo vse, kar se je duhovno izgubilo, v sebi našlo 

in bo, očiščeno s preizkušnjami, boreče našlo svojo pot nazaj k Meni. 

Ko bo do tega prišlo, bodo vsi svetovi, kakor sem Jaz že nekoč rekel, preoblikovani. Kajti takrat bodo vsi 

ti kot šole preizkušenj in očiščevanja izpolnili svoj namen in dopolnili vse, za kar so bili ustvarjeni. Potem 

rnorajo seveda biti za višja duhovna bitja drugače urejeni in morajo biti opremljeni z večjim sijajem, 

veličastjem in blaženostmi tako, da bodo prav ti očiščeni duhovi tam našli novo snov za svoje nadaljnje 

izpopolnjevanje, za svoje višje duhovno zorenje. Kajti neskončno je vesolje, neskončne so stopnje 

izpopolnjevanja in neskončen sem Jaz Sam - kot najvišje Vse v vsem! 

Tam živi vse v vsem in vsak se vidi srečnega in blaženega edino v osrečevanju in blaženosti bližnjega! 



Največje povzdignjenje, bodisi v molitvi, v poeziji ali petju, katero ste človeška bitja zmožna občutiti in 

ki vas, kot rečete, "ponesejo do najvišjih nebes", podajajoč predokus boljšega obstoja - je v Mojih 

nebesih najmanjša stopnja blaženosti in to kot stalen, ne pa kot prehoden občutek. 

Ne morem vam razložiti, in še manj dati občutiti, kako se duh tam počuti. Kajti tega ne bi mogli prenesti 

v tem zemeljskem telesu in vse na zemlji bi se vam zagnusilo, če bi samo za sekundo zadržali takšne 

blaženosti v spominu. Tudi tu vam to povem samo za vzpodbudo, da bi dojeli kakšne blaženosti čakajo 

nekoč hudo utrujenega, kot nagrada za njegovo vztrajnost in njegovo ljubezen do Mene. 

Tukaj vam pripovedujem o najvišjih nebesih, kjer se dan ne izmenjuje z nočjo, mraz ne s toploto in 

življenje ne s smrtjo, kjer enakomerno, trajno večno morje svetlobe obkroža duhove polne blaženosti in 

razsvetljuje vso njihovo okolico, tam se tudi vse ustvarjeno z drugih svetov odraža duhovno. Na primer 

vidite rožo, katere barva razveseljuje vaše oko, katere vonj ugaja vašim živcem, vendar ne poznate 

njenega duhovnega pomena, njeno duhovno snov ali substanco, iz katere je, ne duhovnega kroženja 

gor in dol v njenih cevčicah ali žilicah kot izžarevanje višje narave v povezavi s soncem, katerega svetloba 

je mati tem cvetnim barvam in vonjem, do najvišjih in najbolj žlahtnih potenc. 

Vidite, ta roža se lahko najde tudi v Mojih nebesih kot duhovni odraz vsega, kar je ustvarjeno. Če bi jo 

tam lahko videli - njeno svetlobno obliko, njeno izžarevajočo barvo in njen vonj v najvišjih duhovni 

ustreznosti, je večna himna čaščenja svojega Stvarnika! 

Šele tam bi razumeli, kaj je to - "duhovno gledanje" in bi spoznali, kako omejeni so vaši čuti v tem svetu. 

Vendar se ne obremenjujte s tem stanjem vaših čutov, ko ste še vedno na zemlji; pomnite, samo modra 

roka vašega najbolj ljubečega Očeta je to tako uredila, in čeprav ne morete in ne boste nikoli v celoti 

doumeli Njegove cilje, ki vedno temeljijo na najvišji modrosti in ljubezni,in da mora ostajati globok 

razlog za dejstvo, da bo vsa ta blaženost vaša, po dolgih bojih in časovnih obdobjih, in še to ne za vse, 

temveč samo za nekatere (glede na njihovo ljubezen). 

Moji dragi otroci, če bi vam vse to dovolil užiti naenkrat (kar sem prihranil samo tistim, ki Me resnično 

ljubijo in ki z vso resnostjo stremijo za tem, da postanejo Moji otroci), bi brez boja bila ta neizrekljivo 

velika blaženost brez velike vrednosti in brez trajne privlačnosti, ker ne bi bila plod vašega dosežka, 

temveč samo, tako rekoč, darilo brez vašega vloženega truda, ki bi tako imelo le polovico vrednosti in 

bi bilo kratkotrajno. 

Samo tisto, kar se doseže s trudom, se uživa v polni meri kot zaslužena nagrada. 

kakšno zaslugo ima princ ali kraljevič,ki se rodi kot sin kralja, da bo njegova glava nekoč okrašena z 

krono? Lahko ste prepričani, da je zanj veliko manj pomembna, kot verjamejo tisti nižjega stanu. Kaj je 

takšen deden monarh v primerjavi s človekom, ki, bojujoč se proti vsem nadlogam, tako telesnim kakor 

duhovnim, končno doseže svoj cilj, katerega ni nikoli spustil izpred oči! Zadnji je duhovni velikan, 

medtem ko prvi velja morebiti le malo in je včasih, kljub visokem položaju, pravi niče. 

Zaradi tega mora, kdor želi postati Moj otrok, ki sem mu prihranil največjo blaženost, to ime zaslužiti in 

le takrat bo blagoslovil vse trpljenje in boje, ki so ga vodili k takšni stopnji blaženosti, kjer začne slutiti 

duhovno v vsem, kar obstaja, ter v izpolnjevanju in izvajanju vseh dolžnosti angela uživati največjo 

blaženost ustvarjenega duhovnega bitja. 

Ker pa sem Jaz nekoč rekel, da vsak človek nosi v sebi celotno vesolje, nosi v sebi tudi ta sedaj opisana, 

čeprav v najmanjših razsežnostih. 

Z vsakim dobrim delom, z vsako zmago nad svojimi poželenji, prodre svetlobni žarek teh malih 

ljubezenskih nebes iz področja njegovega duha v njegovo srce. To je minljiv žarek, slutnja, radostni klic 

duše, vendar žal ne trajen. To je samo trenutek, ko duh pokaže človeku, kaj nosi v sebi, kaj bo nekoč 

njegovo, če zvesto vztraja na težavni poti življenja. 



Človekov duh poda duši le nežen glas o sebi, nič drugega.Žarek iz nebes je bil opozorilni klic, ki pomeni:" 

Ne omahuj, temveč vztrajaj! Nekega dne boš večno užival to, kar tukaj samo bežno hiti mimo tebe!" 

Torej ne obupujte, Moji otroci! Nebesa so vam odprta! Zato, da bi vas ohrabril, vam jih včasih pustim 

občutiti, kolikor dovoljuje vaša telesna in duhovna zgradba ali konstitucija. Več ne morete nositi; in če 

bi kdo izmed vas tudi lahko prenesel več, bi bil med vsem ostalimi ljudmi nesrečen in namesto, da bi se 

marljivo držal svoje poti, bi ga tlačila utrujenost in obup. Torej pomnite, da sem Jaz, vaš Oče, v Svoji 

modrosti uredil vse na takšen način, ki ga lahko Moji otroci nosijo in ki jim je v korist. 

Sedaj se obrnimo k peklu. 

Kar sem vam pripovedoval o nebesih, lahko bolj ali manj velja tudi za pekel, vendar - samo po sebi 

umevno - v nasprotnem smislu. 

Ne bom vam tako veliko govoril o peklu, o njegovi organiziranosti in značaju, ker Mi razmišljanje o njem 

ni v veselje in bi bilo malo koristi od njegovega podrobnega opisa. Naj vam zadostuje, da veste, da 

resnično obstaja in to tako v Mojo kakor vašo škodo. Vendar zato, da vam povem vsaj nekaj o tem 

nasprotju Mojih nebes, bom samo omenil njegov obstoj, in sicer tudi nekaj o njegovih področjih in 

stopnjah, ki predstavljajo zlo v najrazličnejših oblikah, v katerih sredini je prebivališče samega Satana!  

Satan, kot poosebljeno zlo, je v nasprotju z Menoj poosebljenje vseh strasti in poželenj, ki nasprotujejo 

Mojim lastnostim. Medtem ko se Jaz, na primer, iz ljubezni prizadevam, da vse ohranja, želi on vse uničiti 

iz sovraštva  do vsega ustvarjenega, prvič, ker sem to ustvaril Jaz, in drugič preprosto zato, ker je 

ustvarjeno. 

Če bi bilo po njegovem, bi neprestano ustvarjal vsakovrstna bitja, vendar ne zato da bi se veselil 

njihovega obstoja, ampak da bi se veselil ( satansko) njihovega uničenj, in bi ponovno, z nadaljevanjem 

te igre, začel ustvarjati na novo. 

Njegovi podložni duhovi, ki sem jih Jaz ustvaril kot živa bitja, so postali tako temni, da uživajo edino v 

temi, kakor se Moji angeli vse selijo svetlobe, ter so v skladu s stopnjo njihove zlobe blizu ali daleč satanu 

in so v različnih sestavnih delih postavljeni v in na zemljo.Tam se ženejo za svojimi (peklenskimi) 

poželenji, prizadevajoč se oponašati svojega gospodarja, kolikor je to mogoče; in tako je njihovo 

največje zadovoljstvo, da z vsakovrstnimi pretvezami obračajo človeštvo od dobre ali boljše poti, na 

njihovo široko cesto. 

Ker je tako v njih kakor tudi v njihovem gospodarju samo satanska ljubezen, tudi uživajo v njenem 

zasajanju v srca tistih, ki so jih pripravljeni poslušati. 

Tam ne zamudijo opisati svojim žrtvam svet in njegove užitke kolikor je mogoče prijetno, da bi v njih 

vzbudili nagnjenje do zvitosti, prevare, naslade in do vseh nizkih strasti ter jih tako narediti zrele, da 

postanejo njihovi "bratje". 

Vprašali me boste: " Toda kako lahko Ti, Stvarnik, dovoljuješ obstoj takšnim močnim hordam zlobnih 

duhov in njihovem gospodarju? Zakaj ne zapoveš s Svojo besedo uničenje takšnih bitij, ki so takšno 

nasprotje nežni kali Tvoje ljubezni in Tvojih Božanskih lastnosti, in poleg tega - zakaj si jih izgnal v in na 

zemeljske prostore, medtem ko se vrtijo v neskončnosti milijoni drugih svetov in sonc, katerih prebivalci 

lahko neovirano nastopijo pot zorenja in izboljšanja, ne da bi bili podvrženi takšnemu mučenju? Zakaj 

smo mi, ki nas imenuješ "Moji Otroci" in zaradi katerih si se spustil na to majhno oblo in zaradi njih trpel; 

zakaj smo le mi tisti, ki smo po eni strani privilegirani, toda po drugi najbolj ostro preizkušeni in 

izpostavljeni vsem zapeljivostim in skušnjavam?" 

Moji dragi otroci! Ta očitek, ki ste izrazili kot ljudje te vaše zemlje, je z vašega vidika, čisto naraven in 

Jaz moram to utemeljiti s tem, da naj bi vi, čeprav tako ne izgleda, vendarle spoznali, da sem Jaz vedno 

najbolj ljubeči in dobrohotni Oče, in Sem vse od nekdaj urejeval edino v vaše dobro in bom jaz vedno vse 

tudi vodil v blagor Svojih otrok. 



V predhodnih besedah sem omenil padlega angela, ki je potegnil brezštevilno množico drugih duhov v 

svoj padec. V "Božjem Gospodarjenju" sem vam pojasnil, da mu je bila takrat odvzeta vsa duševna 

substanca, ki se razdeljena v delce in zvezana v materijo sedaj postopoma vrača k Meni po poti 

popolnosti; nadalje, da so torej vsi, rojeni na tej zemlji, z izjemo duhov iz drugih svetov, ki so bili sem 

premeščeni zato, da bi prestali preizkušnjo in postali Moji otroci, deli padlega, ki morajo prav tako iti po 

enaki poti kakor vsi duhovi, zvezani v materiji.  

Povedal sem tudi, da je bil prav taisti padli angel izgnan tja, kjer je locirana enota Mojega vzgajališča 

za Moja nebesa, namreč v zemljo, in da je tam zelo dejaven v trmastem nasprotovanju Meni in Mojim 

podpisom. 

Glejte, vse to sem vam Jaz pojasnil že prej in tudi "zakaj"; zakaj morajo največje skušnjave in nevarnosti 

biti natančno tam, kjer so si duhovi in duše zadali nalogo, da dosežejo Moje Kraljestvo, noseč prav skozi 

pekel in prekletstvo križ trpljenja in ljubezni v Mojo čast in v sramoto Mojega velikega nasprotnika; in 

da navkljub vsem zapeljivostim in navideznemu udobju, ki ga Satan kopiči nad svojimi bodočimi učenci, 

da bi jih ujel v zanko, in ti kasneje plačajo vsak užitek in vsako udobje s tisočerimi peklenskimi mukami, 

na tej zemlji še vedno obstajajo duše, ki kljubujejo vsem skušnjavam, obračajo hrbet vsem njegovim 

velikim obljubam, ki med trpljenjem in borbo visoko nosijo zastavo zaupanja, ponižnosti in ljubezni, in 

ki nekoč ne želijo pripadati njemu, temveč edinole Meni! 

Ko je Satan od Mene odpadel, sem moral njemu in njegovim privržencem pustiti svobodo, ki jo vsak duh 

potrebuje, da bi kot svoboden duh lahko postal Mene vreden. 

Spreobrnitev k Meni mora priti iz notranjosti in prostovoljno, ne pa pod prisilo. Prav iz tega vzroka 

moram dopuščati obnašanje tega mojega največjega nasprotnika, vključno z njegovim zarodom, in jim 

pustiti, da delajo, kar hočejo, dokler ne pridejo navzkriž z Mojim utemeljenim redom. 

Dejstvo pa, da bo, karkoli bodo naredili, izid vedno nasproten od tega, kar so prvotno nameravali, je 

zmagoslavje dobrega, ker tudi zlo, četudi najslabše, kar se lahko najde v stvarstvu, mora in more 

prispevati samo k svojemu (in njihovemu) lastnemu poboljšanju in k pospeševanju splošno dobrega. 

Prav zaradi tega vzroka je bil Satan z njegovim kraljestvom izgnan na tisto mesto, kjer ima priložnost, 

da poizkuša vse mogoče, da bi branil svoj življenjski nauk pred Mojim. Zares, bilo mu je dopuščeno, da 

Me osebno skuša med Mojim zemeljskim bivanjem, Mene, ki nisem bil ustvarjen duh, temveč Stvarnik 

vsega, kar je ustvarjeno (vključno z njim). Ker se mu nisem izogibal, ko Me je srečal kot človeka, 

izpostavljenega vsem človeškim strastem ali poželenjem, se je upal skušati celo Najvišjega, kar mu je 

bilo tudi dovoljeno, toda s kakšnim uspehom to veste, da bi postopoma spoznal v velikem in majhnem 

obsegu, da je bil ves njegov trud jalov in da se že toliko mnogo eonov zaman upira Tistemu, ki ga je 

ustvaril in ki bi ga, če bi se danes skesan vrnil, sprejel z odprtimi rokami kot "izgubljenega sina", kakor 

sem vam že povedal v "Dvanajstih urah", in da se to namreč ne bo zgodilo naenkrat, ampak postopoma 

in z gotovostjo. 

Kakor sem dejal o Mojih nebesih, da jih vsak človeški duh v majhnem obsegu nosi v sebi, se tako v prsih 

vsakega človeka nahaja tudi zametek pekla ali nagnjenje h grehu in delovanje proti Mojemu redu ali 

pomanjšani pekel. 

Tam je zato, ker krepost, brez spoznanja njenega nasprotja ali pregrehe, ne bi bila krepost, in ljubezen 

brez nasprotja, ne bi bila ljubezen! Če tema ne bi obstajala, ne bi cenili Svetlobe, in če ne bi bilo 

zmrzujočega učinka mraza, ne bi mogli dojeti prijetnega občutka postopoma vstopajoče toplote. 

Potemtakem, kjer je Moje "vzgajališče otrok", mora biti tam tudi šola za premagovanje in krotitev vseh 

poželenj! 

La kaj bi bilo življenje brez borbe? Enolično prehajanje časovnih obdobij, ne da bi se zavedali prihoda 

prvega in odhoda drugega. Življenje ne bi imelo nobenega smisla, nobenega priokusa! 



Tako kakor so sol v vsej naši hrani, v vseh zeliščih, kovinah, rastlinah in celo v zraku in v vašem želodcu, 

kjer zaradi pravilne prebave predstavlja pomemben del, ki vzbuja k življenju in ga s tem draženjem 

pospešuje, - enako tako je sol duhovnega življenja skušnjava ali težnja, da bi mislili in delali drugače, 

kakor bi pravzaprav morali. Prav v tem nasprotju ali s tem draženjem se krepi vaš boljši jaz, s takšno 

hrano se ohranja telesno in duhovno življenje v vas; njegovo nadaljevanje je tako zagotovljeno in prav 

tako tudi veselje ob dosegu naslednje, višje stopnje popolnosti in sicer z borbo in s samozatajevanjem, 

medtem, ko se ne bi zavedali napredka, če bi napredovali brez ovir. 

Ko jutranje sonce pošlje svoje prave žarke preko zemeljskih pašnikov, mu vsa živa narava odgovarja s 

klici veselja. Vsako bitje na sebi lasten način ščebeta, gruli in brenči svojo himno čaščenja Svetlobi in 

njenemu Dajalcu. Celo kapljica rose na lističu maha, oblečena v diamanten sijaj, zrcali veliko poloblo 

Svetlobe nad seboj in se v svojem sijaju veseli dnevne svetlobe, ki se vrača po temi! - Zakaj? Ker od 

večera do naslednjega jutra noč ali tema dopusti vsem živim bitjem, da občutijo vrednost Svetlobe! 

Tako je tudi v duhovnem pogledu. Duša ustvarjenega bitja prepoznava sladko zavedanje o duhovni 

ljubezni, o duhovnem napredku in o duhovnem višjem življenju šele takrat, ko spozna brezna in napačne 

poti, ki ji grozijo na njeni poti preizkušnje. Šele ko duša napreduje za majhen korak, se ga veseli in obnovi 

vso svojo moč za izvedbo naslednjega. In tako raste spodbuda, veselje in blaženost, sicer ne toliko zaradi 

boljših okoliščin, temveč na račun preprek, ki jih je bilo potrebno premagati. 

Glejte, Moji otroci, kaj bi pomenila vsa nebesa brez pekla! Koliko vsa druga bitja na ostalih soncih in 

zemljah pogrešajo blaženost, ki je rezervirana samo za Moje otroke, ker preostala bitja na drugih soncih 

in planetih poznajo edinole svetlobo in malo ali nič temo! 

Ali se še vedno želite pritoževati, da je pekel tako blizu vas, celo v vas samih? Ali me ne bi raje, Meni se 

zahvaljujoč, mogoče prosili za več pekla, da bi se lahko več bojevali in trpeli, ter s tem v večji meri 

zaslužili, da bi se imenovali "Moji otroci"? 

Torej umirite svoje misli! Vem, kaj potrebujete za vašo preizkusno šolo; ne zahtevajte več, kot vam dam, 

in bodite prepričani, da imate dovolj dela s tem, kar vam je Moja ljubeča roka naložila; če bi vam naložila 

več, bi bila kaznujoča roka in te Jaz, kot vaš OČE, ne premorem! 

Sedaj sem vam pokazal, kako celo popolno zlo, prav zares največje zlo v celem stvarstvu, z vsemi 

njegovimi dejanji še vedno izrabljam in izkoriščam v korist vsega, kar živi, in kako mora Satan z vsemi 

svojimi privrženci, namesto da bi mi škodoval, v celoti prispevati k največjemu dobremu. 

Sedaj se odpravimo na vaše prebivališče, na "zemljo", kot tretji zgoraj omenjeni besedi, da bi lahko 

ponovno ugledali ljubezen in modro previdnost vašega Očeta v vsej Njegovi milosti. 

(Zaznamek: Zaradi jasnosti se v naslednjih odstavkih uporabljajo nemški izrazi za "nebesa", "pekel" in 

"zemljo"). 

Ko izgovorite besedo"Himmel" (Nebesa) morate povzdigniti ali povišati svoj glas, medtem ko ga morate 

znižati, ko izgovorite "holle" (pekel), takrat boste opazili, da vsaka izmed teh dveh besed zahteva 

različno premikanje glasovnih mišic in poglejte, spet je različno ob izgovorjavi besede "Erde" (zemlja), 

ob kateri morate na široko odpreti usta (tri različne tonalitete). 

Glejte, ob izgovorjavi teh besed v vašem jeziku, vključno s premikanjem glasovnega organa, je vse 

urejeno na takšen način, da duhovi, ki so bolj kot vi seznanjeni s prispodobnimi ali ustreznimi formulami 

stvarstva, najdejo v premikanju oralnih mišic docela izraženo, kaj ta ali ona izgovorjena beseda pomeni. 

Ob izgovorjavi besede "Himmel" (nebesa) vidite, da zvišanje višine glasu domala ustreza njihovemu 

opisu. Ko izgovorite besedo "holle" (pekel), kjer morajo biti usta zaprta kot votlina, vam ne bo ušla 

bližnja povezava med tem premikanjem mišic in peklom, ko se, mimogrede, beseda "Himmel" (nebesa) 

izgovori s pogledom navzgor in beseda "holle" (pekel) s pogledom navzdol - zagotovo pa nikoli navzgor, 

in končno "Erde" (zemlja) s široko odprtimi usti in s pogledom naravnost naprej.  



Ker smo že razpravljali o prvih dveh, ostane samo še podroben pregled zadnje široko izgovorjene besede 

z njeno duhovno prispodobnostjo in zemlje kot vašega bivališča. 

Dejstvo, da se morajo ob izgovorjavi besede "Erde" (zemlja) usta vodoravno potegniti do kotičkov in 

ustnice se morajo pomakniti navzgor, da se pokaže vrsta belih zob, duhovno ustreza zemlji, kjer je v 

duhovnem smislu tisto, kar je mehkejše, namreč meso, ujeto, uslužnostno izpostavljeno čvrstejšim, bolj 

zgoščenim delom - etiki ali zobem. 

Sedaj glejte, Moji otroci, v duhovni prispodobi zobje kot čvrsti, kostem podobni deli, označujejo obstojno 

in prvo oporo za življenje pri obeh, človeku in zemlji, ki daje obličju obraza lepo obliko in le-ta čednostno 

lepoto vsej človekovi zunanjosti. Prav tako ustvarjajo notranjo vitalnost samega telesa zemlje in kar je 

lepega na njeni površini. 

Zobje med drugim označujejo tudi moralno-duševno prvi duhovni organ prebave; v zemeljskem življenju 

naj bi sejali dobro od slabega. Kakor sol v ustih po drobljenju hrane z zobmi dodaja prebavnemu soku 

sline, je sol prispodobno skušnjava, ki vedno deluje proti dobremu in vaša glavna naloga je, da se 

skušnjavi uprete in končno postanete zmagovalci. 

Tukaj na tej zemlji prejemate vse pomešano, dobro s slabim, ljubezen s sovraštvom, življenje s smrtjo; 

to pomeni, oboje z lahkoto zamenja svojo vlogo, ali z drugimi besedami, vse se zlahka spremeni v svoj 

nasprotni pol. 

Če imate dovolj moči, da izločite zlobnost in škodljivost, takrat zlo, ne glede na to, kako pogosto vas 

napada, ne more pustiti trajnega vtisa v vaši duši in bo popolnoma izginilo v onostranstvu, in edino tisto, 

kar je dobro, bo vaša dejanska vrednost! 

Dejstvo, da morate, ko izgovarjate besede "Erde" (zemlja), horizontalno na široko odpreti usta, pomeni 

v prispodobi, da vaša zemlja v duhovnem pogledu - čeprav fizično majhna - seže daleč preko vseh 

sončnih galaksij, celo tako daleč, kakor Moja nebesa, kajti ta majhen planet je, prvič, postal prebivališče 

Mojih otrok in drugič, tudi Moje, kjer sem s trpljenjem in smrtjo postal zmagovalec nad zlom. 

Če bi bili malo bolj seznanjeni s tem jezikom duhov, bi v vsaki besedi, ki se nanaša na Mene, odkrili 

pomemben in veliko večji duhovni pomen in ne bi bili zadovoljni z razumevanjem besede - tako rekoč 

skorje, temveč bi ob njenem notranjem pomenu čutili več radosti in blaženosti, kakor ste si kdajkoli 

lahko zamislili. 

Takrat bi med drugim tudi odkrili in spoznali, da vsako ljudstvo, glede na svojo duhovno stopnjo, razkrije 

samo sebe v besedah in izrazih, ki se nanašajo na Mene, ali pa morda mislite, da je vsako ljudstvo svoj 

jezik izumilo samo od sebe, kakor skušajo dokazovati vaši lingvisti? O, tukaj se pa močno motite. 

Besede niso bile vedno oblikovane istočasno z izumljenimi objekti in novimi potrebami ljudi, temveč jezik 

vedno - ker je duhovni proizvod - napreduje vzporedno z duhovnim dojemanjem nekega ljudstva. 

Iz zgodovine narodov lahko sami uvidite, da je z duhovnim napredovanjem ali nazadovanjem naroda, 

tudi njegov jezik prav tako napredoval ali nazadoval in z izumrtjem naroda je tudi njegov jezik (kot živa 

stvar) popolnoma izumrl. 

Jezik je izraz duše. Bolj kot je vzvišen in lep, večja je globina njegovih izrazov. Vendar to lahko vrednotijo 

le duhovi ali tisti z Mojo ljubeznijo in milostjo razsvetljeni, ki odkrivajo zadaj za najrazličnejšimi gibanji 

mišic in grla, med ščebetajočimi, cmokajočimi, tresočimi in žvižgajočimi zvoki, ki v tej ali oni kombinaciji 

tvorijo to ali ono besedo, višji duhovni pomen, ki je za vas postal nerazumljiv kot hieroglifi izgubljenega 

Raja. 

Tako se zemlja tudi v tem razlikuje od mnogih ostalih svetov. Medtem, ko na njih prevladuje samo en 

jezik in vsa ustvarjena bitja sledijo eni in isti poti, je na zemlji tisoče jezikov, kot poganjki enega samega. 

Na ta način je prebivalec zemlje, poleg mnogih preizkušenj njegove potrpežljivosti in vztrajnosti, 

obremenjen še s to nalogo, namreč kose želi sporazumevati z Brati in Sestrami drugih narodov, se mora 



naučiti njihovega jezika, da bi jim lahko posredoval svoje misli in občutke; ali če se želi od tujega Brata 

nekaj naučiti, ali nekaj povedati, mora to izražati v njegovem jeziku. 

Če pogledate zemljo, od najbolj divjih ljudstev do vas omikanih narodov, boste videli majhno zemljo 

polno nemirnih duhov, ki se raztezajo preko vsega, kar je znanega. Seveda je glavni vzgib skupine vedno 

lastna korist. Vendar se na takšen način narodi zbližajo, se spoznavajo in se naučijo ceniti in ljubiti drug 

drugega. 

Tisti, ki raziskujejo naravo, zvezde, notranjost in površino zemlje, razglašajo človeštvu svoje znanje o 

stvareh kot splošno dobrino, Kar sem Jaz v svoji milosti dopustil najti posamezniku. Ne da bi se tega 

zavedali, izvajajo le Moje načrte, ne pa svoje, in tako vzgajam duše te zemlje, ki je bila nekoč za kratek 

čas Moje bivališče, k boljšemu življenju. 

Danes misli ljudi s svetlobno hitrostjo hitijo od enega pola do drugega in sami se prevažajo po železnih 

cestah kot orkani od enega kraja do drugega. 

Poti so narejene iz železa in večina tistih, ki po njih potujejo, ima tudi srce iz železa (vsaj proti svojim 

človeškim bratom). Vendar je to nebistveno; Moji načrti s hitro komunikacijo med mesti in vasmi in z 

združevanjem ljudi, ki tam prebivajo, so vseeno bolj daljnosežni, kakor to mislijo vsi graditelji in lastniki 

železnic. 

Tukaj sem Jaz čestokrat zmešal ali stlačil skupaj v enem samem vozu nebesa, pekel in zemljo, ali 

duhovno dobre, slabe ali materialno misleče ljudi. Ob vstopu imajo vsi nekakšno svoje lastno mnenje; 

ob izstopu mogoče pekel izvleče od nebes in zemlje trajno iskro nekoliko višjega spoznanja s skupne poti, 

ki posamezniku med potekom življenja ne bo šlo več iz glave. 

Tako izvajam Moje načrte, ko koristno uporabljam to skupno potovanje in kjer predhodna toga pravila 

ločujejo ljudi, tam naredim, da pozabijo svoje predsodke. In čeprav so lastna korist, sla po uživanju in 

pohlep po denarju sile spodbude, da ljudje prihajajo skupaj ter potujejo v druge dežele in se izpostavljajo 

vsem vrstam nevarnosti, vedno dosežem Svoj namen, namreč bratenje. Sedaj sta potrebna samo še 

močen sunek in duhovna spodbuda, in ljudje bodo tu kot Bratje in Sestre združeni v želji, da sledijo Meni, 

VEČNEMU PASTIRJU. Takrat bo dopolnjen duhovni pomen zemlje, takrat bo čas, ko bom Jaz zopet prišel 

osebno med vas, potem ko bodo odstranjeni trmasti in bodo ostali le voljni. 

In tako vidite, Moji ljubi otroci, kako morajo nebesa, pekel in zemlja bodisi v velikih ali majhnih stvareh, 

služiti edinole namenu ljubezni, temeljni ideji Mojega stvarstva. 

Vendar pa ne štejte leta pri tem, kar sem vam pravkar povedal, kajti pri Meni ne obstaja noben čas. Ne 

poznam ne dneva in ne noči, po katerima bi lahko meril svoj čas; pri Meni je vedno dan in sonce ljubezni 

vedno sveti in bo svetilo za vse, dokler ne bodo vsi našli pot do Mene, do svojega NAJBOLJ LJUBEČEGA, 

DOBREGA OČETA. 

Sedaj menim, da ste tudi vi lahko zadovoljni s tem dopolnilom. To je spet SVETLOBA v velikih dolinah 

Mojega stvarstva. Dobro premislite, kakšno ljubezen in milost vam izkazujem, da vam ponujam toliko 

duhovnega kruha, da ne bi več dvomili, da vse, kar vidite, prihaja iz OČETOVE roke!  

Toliko v vašo tolažbo z Mojim blagoslovom! Amen. 
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